
COLEÇÃO TIPO DE NEGÓCIO

Comércio
Em algumas culturas, especialmente de países emergentes, 
cresce na população uma busca por redescobrir as 
características de suas raízes e abraçá-las. Roupas, 
costumes, músicas, comida e muito mais: o que antes 
era muito “peculiar” de uma cultura, ou que tentava-se 
“adequar” a culturas mais dominantes (sendo muitas vezes 
motivo de vergonha), se transforma agora em resistência 
e orgulho. Essa mentalidade também 
impulsiona hábitos de consumo mais 
regionalistas e/ou  nostálgicos.

1.2.1 ORGULHO DAS RAÍZES

Tendências de Comportamento e Consumo
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Como sequela sociocomportamental da crise sanitária, 
parte da população poderá continuar preocupada com a 
atenção geral dada à higienização, mesmo após a pandemia. 
Esta preocupação já não se refere mais ao coronavírus em 
específico, mas à facilidade de transmissão de doenças, 
vírus e bactérias que a COVID-19 evidenciou. Propensos a 
sentir desconforto em meio a grandes aglomerações, parte 
do público seguirá mais exigente com os protocolos de 
limpeza em estabelecimentos e demais 
ambientes que frequentam (inclusive suas 
próprias casas).

1.3.2 MANIA DE LIMPEZA
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Lâmpadas acionadas por aplicativos, eletrodomésticos 
comandados por voz, objetos conectados uns aos outros 
via IoT (“Internet of Things”, ou “Internet das Coisas” em 
português): as casas inteligentes são o futuro do que 
chamaremos de lar. Embora ainda não seja uma febre, esta 
é uma tendência que merece atenção porque em breve, sem 
dúvidas, também transformará o cotidiano do público e o 
seu entendimento por “essencial”. 

1.1.3 SMART HOMES, 
SMART LIFE
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Reuniões, chats, jogos, crowdfunding, compras: com a 
aceleração do aprimoramento destes serviços via online, no 
período da pandemia a internet nos proporcionou um salto 
nas possibilidades de interação com pessoas e grandes 
grupos que estão fisicamente distantes. Estes novos 
formatos não só vieram para ficar como ainda, no momento, 
parecem ter acendido novas descobertas  em nós  sobre o 
que significa “o poder do coletivo”.

1.2.4 O PODER DO COLETIVO 
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Como sequela sociocomportamental da crise sanitária, 
parte da população poderá continuar preocupada com a 
atenção geral dada à higienização, mesmo após a pandemia. 
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Aumenta na população jovem a curiosidade por assuntos 
místicos e o interesse por explorar sua espiritualidade, 
independente de crenças religiosas já previamente 
vinculadas ou não. Os momentos a sós ganham novos 
significados, incluindo agora uma busca consciente pela 
paz e “cura” interior. Afinal, faz parte do processo de 
autoconhecimento também o desenvolvimento das próprias 
intuições. Nesta tendência se destaca 
ainda o interesse por pedras, velas, 
incensos, óleos, astrologia, e tarot, por 
exemplo.

1.4.1 TRANSCENDENTALISMO
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Na última década vimos a ascensão de movimentos como 
o veganismo, a economia circular, e ações populares 
para pressionar instituições com pouca – ou nenhuma 
– responsabilidade ambiental. Estas preocupações não 
cessam com a virada da década e, muito pelo contrário, 
se intensificam, atingindo cada vez mais pessoas. Por 
isso, nos próximos anos o público estará mais inclinado 
a se preocupar em consumir de forma consciente, dando 
prioridade às empresas que realizam ações 
verdadeiramente relevantes para a causa.

1.4.6 MENTE VERDE
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Este é o nosso Deck de Cards do Guia de 
Tendências 2022-23 do Sebrae. É mais 
uma ferramenta pensada para ajudar 
empreendedores em seus negócios, 
principalmente aqueles que querem se 
posicionar à frente do jogo. Estas pessoas 
entendem que as tendências indicam novos 
padrões de comportamento dos consumidores 
e novos contextos de mercado, que podem 
impactar diretamente nos negócios. 

Utilize estas cartas para selecionar - e ter           
à mão - as tendências que mais se aplicam      
ao seu negócio.

Além deste Deck de Cards, no 
site de Tendências é possível 
baixar a Ferramenta Canvas de 
Aplicação de Tendências, para 
planejar a implementação de 
ações no seu negócio. 

Acesse!

Na última década vimos a ascensão de movimentos como 
o veganismo, a economia circular, e ações populares 
para pressionar instituições com pouca – ou nenhuma 
– responsabilidade ambiental. Estas preocupações não 
cessam com a virada da década e, muito pelo contrário, 
se intensificam, atingindo cada vez mais pessoas. Por 
isso, nos próximos anos o público estará mais inclinado 
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Outro sintoma pós-pandêmico que estará presente na 
população é a impulsividade. Embora os índices econômicos 
não estejam favoráveis, o consumo de produtos e serviços 
tende a crescer. Para o mercado em geral, estas são boas 
novas, mas para o consumidor nem tanto: as famosas 
“comprinhas” podem causar prazer de imediato, mas a longo 
prazo podem se tornar um grande problema financeiro. Para 
as empresas, é momento de oportunidade de expansão mas, 
ao mesmo tempo, de muito cuidado: uma 
sociedade endividada é uma sociedade em 
crise. E já sabemos muito bem que uma 
sociedade em crise é um problema que, 
cedo ou tarde, afeta a todos, não é mesmo?

 

1.4.3 COMPRINHAS IMPULSIVAS
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Não necessariamente ligado a questões místicas (mas 
podendo também), tem havido uma crescente “ritualização” 
de tarefas cotidianas até então percebidas como banais. 
O café da manhã, o banho, a hora de dormir, e até mesmo 
a luzes das nossas casas, tem sido ressignificados por 
atitudes contemplativas, desde a utilização de cremes e 
velas até as práticas de atenção plena – onde houver espaço 
para “respirar” e relaxar, o faremos. 

1.4.2 RITUAIS AUTORRELAX
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TENDÊNCIAS DE

Mercado
e Gestão



Nos últimos anos, e inclusive após a chegada da pandemia, 
a importância dos pets no cotidiano das pessoas tem 
ganhado um crescimento notável. Sejam famílias formadas 
por tutores e filhos, apenas cônjuges, ou mesmo pessoas em 
jornadas solo, estes núcleos tem considerado cada vez mais 
os animais domésticos como parte de sua “composição 
oficial”, criando vínculos afetivos verdadeiramente fortes. 
Percebendo isso, uma fatia relevante do mercado tem 
adaptado seus negócios para incluir a 
presença dos bichinhos durante as jornadas 
do consumidor, conquistando a simpatia e 
preferência do público.

Tendências de Mercado e Gestão

2.5.3 PET FAMILIES
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Notando o desgaste do público com estereótipos datados 
sobre o que significa ser masculino ou feminino, o mercado 
tem modificado o modo como representa homens e 
mulheres em suas publicidades, além da forma como se 
comunica com os mesmos através dos produtos, serviços 
e atendimento. Os tópicos de “saúde mental masculina”, 
“masculinidade tóxica” e “paternidade” tem sido alguns dos 
grandes destaques recentes. No entanto, 
a crise econômica gerada pela pandemia 
também voltou a escancarar desigualdades 
entre os gêneros, evidenciando uma 
desvalorização ainda muito significativa 
sobre a mulher em alguns setores.

Tendências de Mercado e Gestão

2.5.5 NOVAS MULHERES, 
NOVOS HOMENS
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Este é o nosso Deck de Cards do Guia de 
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ações no seu negócio. 

Acesse!


